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Benarkah Cintamu Cinta Sejati? 
Oleh Dr. Muhammad Arifin Badri 

Pendahuluan. 

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. 
Masyarakat di belahan bumi manapun tiada pernah bosan untuk membicarakan perihal 'Cinta Sejati'. Dan kata “Cinta Sejati” senantiasa 

terdengar merdu di telinga setiap insan, terlebih kalangan muda dan mudi. 
Hanya saja, saya ingin mengajak saudara untuk sedikit menyelami: apa itu cinta? Adakah cinta sejati dan cinta suci? Dan cinta model 

apa yang yang selama ini menghiasi hati anda? 
Seorang peneliti dari Researchers at National Autonomous University of Mexico mengungkapkan hasil risetnya yang begitu 

mengejutkan. Menurutnya: Sebuah hubungan cinta pasti akan menemui titik jenuh, bukan hanya karena faktor bosan semata, tapi karena 
kandungan zat kimia di otak yang mengaktifkan rasa cinta itu telah habis. Rasa tergila-gila dan cinta pada seseorang tidak akan bertahan lebih 
dari 4 tahun. Jika telah berumur 4 tahun, cinta sirna, dan yang tersisa hanya dorongan seks, bukan cinta yang murni lagi. 

Menurutnya, rasa tergila-gila muncul pada awal jatuh cinta disebabkan oleh aktivasi dan pengeluaran komponen kimia spesifik di otak, 
berupa hormon dopamin, endorfin, feromon, oxytocin, neuropinephrine yang membuat seseorang merasa bahagia, berbunga-bunga dan 
berseri-seri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan terpaan badai tanggung jawab dan dinamika kehidupan efek hormon-hormon itu 
berkurang lalu menghilang. (sumber:www.detik.com Rabu, 09/12/2009 17:45 WIB). 

Wah, gimana tuh nasib cinta yang selama ini anda dambakan dari pasangan anda? Dan bagaimana nasib cinta anda kepada pasangan 
anda? Jangan-jangan sudah lenyap dan terkubur jauh-jauh hari. 

Anda ingin sengsara karena tidak lagi merasakan indahnya cinta pasangan anda dan tidak lagi menikmati lembutnya buaian cinta 
kepadanya? Ataukah anda ingin tetap merasakan betapa indahnya cinta pasangan anda dan juga betapa bahagianya mencintai pasangan 
anda? 

Saudaraku, bila anda mencintai pasangan anda karena kecantikan atau ketampanannya, maka saat ini saya yakin anggapan bahwa ia 
adalah orang tercantik dan tertampan, telah luntur. 

Bila dahulu rasa cinta anda kepadanya tumbuh karena ia adalah orang yang kaya, maka saya yakin saat ini, kekayaannya tidak lagi 
spektakuler di mata anda. 

Bila rasa cinta anda bersemi karena ia adalah orang yang berkedudukan tinggi dan terpandang di masyarakat, maka saat ini kedudukan 
itu tidak lagi berkilau secerah yang dahulu menyilaukan pandangan anda. 

Saudaraku! bila anda terlanjur terbelenggu cinta kepada seseorang, padahal ia bukan suami atau istri anda, ada baiknya bila anda 
menguji kadar cinta anda. Kenalilah sejauh mana kesucian dan ketulusan cinta anda kepadanya. Coba anda duduk sejenak, membayangkan 
kekasih anda dalam keadaan ompong peyot, pakaiannya compang-camping sedang duduk di rumah gubuk yang reot. Akankah rasa cinta 
anda masih menggemuruh sedahsyat yang anda rasakan saat ini? 

Para ulama' sejarah mengisahkan, pada suatu hari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiallahu 'anhu bepergian ke Syam untuk berniaga. Di 
tengah jalan, ia melihat seorang wanita berbadan semampai, cantik nan rupawan bernama Laila bintu Al Judi. Tanpa diduga dan dikira, panah 
asmara Laila melesat dan menghujam hati Abdurrahman bin Abi Bakarradhiallahu 'anhu. Maka sejak hari itu, Abdurrahman radhiallahu 
'anhu mabok kepayang karenanya, tak kuasa menahan badai asmara kepada Laila bintu Al Judi. Sehingga Abdurrahman radhiallahu 
'anhu sering kali merangkaikan bair-bait syair, untuk mengungkapkan jeritan hatinya. Berikut di antara bait-bait syair yang pernah ia rangkai: 

فما البنة الجودي لٌلى ومالٌا ... تذكرت لٌلى والسماوة دونها 
تدمن بصرى أو تحل الجوابٌا ... وأنى تعاطً قلبه حارثٌة 

! وأنى تالقٌها بلى 
 إن الناس حجوا قابال أن توافٌا... ولعلها 

Aku senantiasa teringat Laila yang berada di negeri seberang, Samawah 
Duhai, apa urusan Laila bintu Al Judi dengan diriku? 

Hatiku senantiasa diselimuti oleh bayang-bayang sang wanita 
Paras wajahnya slalu membayangi mataku dan menghuni batinku. 

Duhai, kapankah aku dapat berjumpa dengannya, 
Semoga bersama kafilah haji, ia datang dan akupun berjumpa. 

Karena begitu sering ia menyebut nama Laila, sampai-sampai Khalifah Umar bin Al Khattab radhiallahu 'anhumerasa iba kepadanya. 
Sehingga tatkala beliau mengutus pasukan perang untuk menundukkan negeri Syam, ia berpesan kepada panglima perangnya: "Bila Laila 
bintu Al Judi termasuk salah satu tawanan perangmu (sehingga menjadi budak), maka berikanlah kepada Abdurrahman radhiallahu 
'anhu." Dan subhanallah, taqdir Allah setelah kaum muslimin berhasil menguasai negeri Syam, didapatkan Laila termasuk salah satu tawanan 
perang. Maka impian Abdurrahmanpun segera terwujud. Mematuhi pesan Khalifah Umar radhiallahu 'anhu, maka Laila yang telah menjadi 
tawanan perangpun segera diberikan kepada Abdurrahman radhiallahu 'anhu. (Tarikh Dimasqa oleh Ibnu Asakir  70/57) 

Anda bisa bayangkan, betapa girangnya Abdurrahman, pucuk cinta ulam tiba, impiannya benar-benar kesampaian. Begitu cintanya 
Abdurrahman radhiallahu 'anhu kepada Laila, sampai-sampai ia melupakan istri-istrinya yang lain. Merasa tidak mendapatkan perlakuan yang 
sewajarnya, maka istri-istrinya yang lainpun mengadukan perilaku Abdurrahman kepada 'Aisyah istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam yang merupakan saudari kandungnya. 

Menyikapi teguran saudarinya, Abdurrahman berkata: "Tidakkah engkau saksikan betapa indah giginya, yang bagaikan biji delima?" 
Akan tetapi tidak begitu lama Laila mengobati asmara Abdurrahman, ia ditimpa penyakit yang menyebabkan bibirnya "memble" (jatuh, 

sehingga giginya selalu nampak). Sejak itulah, cinta Abdurrahman luntur dan bahkan sirna. Bila dahulu ia sampai melupakan ist ri-istrinya yang 
lain, maka sekarang iapun bersikap ekstrim. Abdurrahman tidak lagi sudi memandang Laila dan selalu bersikap kasar kepadanya. Tak kuasa 
menerima perlakuan ini, Lailapun mengadukan sikap suaminya ini kepada 'Aisyah radhiallahu 'anha. Mendapat pengaduan Laila ini, maka 
'Aisyahpun segera menegur saudaranya dengan berkata: 

http://pengusahamuslim.com/author/3
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 .ٌا عبد الرحمن لقد أحببت لٌلى وأفرطت، وأبغضتها فأفرطت، فإما أن تنصفها، وإما أن تجهزها إلى أهلها، فجهزها إلى أهلها
 
"Wahai Abdurrahman, dahulu engkau mencintai Laila dan berlebihan dalam mencintainya. Sekarang engkau membencinya dan 
berlebihan dalam membencinya. Sekarang, hendaknya engkau pilih: Engkau berlaku adil kepadanya atau engkau 
mengembalikannya kepada keluarganya. Karena didesak oleh saudarinya demikian, maka akhirnya Abdurrahmanpun memulangkan 
Laila kepada keluarganya. (Tarikh Damaskus oleh Ibnu 'Asakir 35/34 &Tahzibul Kamal oleh Al Mizzi 16/559) 

Bagaimana saudaraku! Anda ingin merasakan betapa pahitnya nasib yang dialami oleh Laila bintu Al Judi? Ataukah anda mengimpikan 
nasib serupa dengan yang dialami oleh Abdurrahman bin Abi Bakar radhiallahu 'anhu?(1) 

Tidak heran bila nenek moyang anda telah mewanti-wanti anda agar senantiasa waspada dari kenyataan ini. Mereka mengungkapkan 
fakta ini dalam ungkapan yang cukup unik: Rumput tetangga terlihat lebih hijau dibanding rumput sendiri. 

Anda penasaran ingin tahu, mengapa kenyataan ini bisa terjadi? 
Temukan rahasianya pada sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini: 

انُة ا طَم ٌْل فَمهَما اللَّش رَم لْل تَم تِإ اسْل جَم رَم ا  َم ةٌة فَمإِإذَم رَم وْل ةُة عَم
أَم رْل  رواه الترمذي وغٌره. لْلمَم

"Wanita itu adalah aurat (harus ditutupi), bila ia ia keluar dari rumahnya, maka setan akan mengesankannya begitu cantik (di mata 
lelaki yang bukan mahramnya)." (Riwayat At Tirmizy dan lainnya) 

Orang-orang Arab mengungkapkan fenomena ini dengan berkata: 

ووٌة  غُة رْل نُةووٍع مَم مْل لُّل مَم  كُة
Setiap yang terlarang itu menarik (memikat). 

Dahulu, tatkala hubungan antara anda dengannya terlarang dalam agama, maka setan berusaha sekuat tenaga untuk mengaburkan 
pandangan dan akal sehat anda, sehingga anda hanyut oleh badai asmara. Karena anda hanyut dalam badai asmara haram, maka mata anda 
menjadi buta dan telinga anda menjadi tuli, sehingga andapun bersemboyan: Cinta itu buta. Dalam pepatah arab dinyatakan: 

ٌُةصِإ ُّل  ً وَم مِإ عْل ٌُة ًْل َم  بُّل َم اللَّش  حُة
Cintamu kepada sesuatu, menjadikanmu buta dan tuli. 

Akan tetapi setelah hubungan antara anda berdua telah halal, maka spontan setan menyibak tabirnya, dan berbalik arah. Setan tidak 
lagi membentangkan tabir di mata anda, setan malah berusaha membendung badai asmara yang telah menggelora dalam jiwa anda. Saat 
itulah, anda mulai menemukan jati diri pasangan anda seperti apa adanya. Saat itu anda mulai menyadari bahwa hubungan dengan pasangan 
anda tidak hanya sebatas urusan paras wajah, kedudukan sosial, harta benda. Anda mulai menyadari bahwa hubungan suami-istri ternyata 
lebih luas dari sekedar paras wajah atau kedudukan dan harta kekayaan. Terlebih lagi, setan telah berbalik arah, dan berusaha sekuat tenaga 
untuk memisahkan antara anda berdua dengan perceraian: 

جِإهِإ  وْل زَم رْل ِإ وَم نَم الْلمَم ٌْل قُةونَم بِإهِإ بَم فَمرِّر ٌُة ا  ا مَم هُةمَم نْل ونَم مِإ لَّشمُة عَم تَم ٌَم  102البقرة . فَم
"Maka mereka mempelajari dari Harut dan Marut (nama dua setan) itu apa yang dengannya mereka dapat menceraikan 
(memisahkan) antara seorang (suami) dari istrinya." (Qs. Al Baqarah: 102) 

Mungkin anda bertanya, lalu bagaimana saya harus bersikap? 
Bersikaplah sewajarnya dan senantiasa gunakan nalar sehat dan hati nurani anda. Dengan demikian, tabir asmara tidak menjadikan 

pandangan anda kabur dan anda tidak mudah hanyut oleh bualan dusta dan janji-janji palsu. 
Mungkin anda kembali bertanya: Bila demikian adanya, siapakah yang sebenarnya layak untuk mendapatkan cinta suci saya? Kepada 

siapakah saya harus menambatkan tali cinta saya? 
Simaklah jawabannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 

ا َم  دَم ٌَم تْل  بَم رِإ ٌنِإ تَم اتِإ الدِّر فَمرْل بِإذَم
ٌنِإهَما ، فَمااْل لِإدِإ الِإهَما وَم مَم جَم بِإهَما وَم سَم لِإحَم الِإهَما وَم بَم ٍع لِإمَم رْل

أَمةُة  َم رْل كَم ُة الْلمَم نْل  متفق علٌه. تُة
"Biasanya, seorang wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya dan karena 
agamanya. Hendaknya engkau menikahi wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia dan beruntung."  
(Muttafaqun 'alaih) 
Dan pada hadits lain beliau bersabda: 

ٌيٌة إ رِإ ادٌة عَم فَمسَم يِإ وَم ةٌة فِإى ا َمرْل نَم نْل فِإتْل كُة لُةوا تَم عَم فْل وهُة إِإالَّش تَم جُة وِّر لُةقَمهُة فَمزَم هُة وَم ُة ٌنَم نَم دِإ وْل ضَم نْل تَمرْل كُة ْل مَم ٌْل وَم إِإلَم طَم ا  َم ذَم  .رواه الترمذي وغٌره.  ِإ
"Bila ada seorang yang agama dan akhlaqnya telah engkau sukai, datang kepadamu melamar, maka terimalah lamarannya. Bila 
tidak, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar di muka bumi." (Riwayat At Tirmizy dan lainnya) 

Cinta yang tumbuh karena iman, amal sholeh, dan akhlaq yang mulia, akan senantiasa bersemi. Tidak akan lekang karena sinar 
matahari, dan tudak pula luntur karena hujan, dan tidak akan putus walaupun ajal telah menjemput. 

نَم  قٌِإ تَّش وٌّو إِإالَّش الْلمُة دُة يٍع عَم عْل هُة ْل لِإبَم ضُة عْل مَم ِإذٍع بَم وْل ٌَم  67الز رف . ا َم ِإالَّش  
"Orang-orang yang (semasa di dunia) saling mencintai pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali 
orang-orang yang bertaqwa." (Qs. Az Zukhruf: 67) 

Saudaraku! Cintailah kekasihmu karena iman, amal sholeh serta akhlaqnya, agar cintamu abadi. Tidakkah anda mendambakan cinta 
yang senantiasa menghiasi dirimu walaupun anda telah masuk ke dalam alam kubur dan kelak dibangkitkan di hari kiamat? Tidakkah anda 
mengharapkan agar kekasihmu senantiasa setia dan mencintaimu walaupun engkau telah tua renta dan bahkan telah menghuni liang lahat? 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

انِإ  مَم ةَم ااٌِإ الَموَم دَم حَم جَم هِإ وَم نَّش فٌِإ نْل كُة  مَم
ودَم فِإى : ثَمالَم ٌة عُة ٌَم هَم أَمنْل  رَم كْل ٌَم أَمنْل  ِإ، وَم َّش هُة إِإالَّش ّلِلِإ ٌُةحِإبُّل رْل َم الَم  ٌُةحِإوَّش الْلمَم نْل 

أَم ا، وَم مَم اهُة وَم ا سِإ مَّش هِإ مِإ ٌْل وَّش إِإلَم حَم
ولُةهُة أَم سُة رَم ُة وَم ونَم َّللاَّش كُة ٌَم أَمنْل 

فَم فِإى النَّشارِإ  ذَم قْل ٌُة نْل 
هُة أَم رَم كْل ٌَم ا  مَم فْلرِإ كَم  متفق علٌه. الْلكُة

"Tiga hal, bila ketiganya ada pada diri seseorang, niscaya ia merasakan betapa manisnya iman: Bila Allah dan Rasul-Nya lebih ia 
cintai dibanding selain dari keduanya, ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah, dan ia benci untuk 
kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya, bagaikan kebenciannya bila hendak diceburkan ke dalam kobaran 
api." (Muttafaqun 'alaih) 
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Saudaraku! hanya cinta yang bersemi karena iman dan akhlaq yang mulialah yang suci dan sejati. Cinta ini akan abadi, tak lekang 
diterpa angin atau sinar matahari, dan tidak pula luntur karena guyuran air hujan. 

Yahya bin Mu'az berkata: "Cinta karena Allah tidak akan bertambah hanya karena orang yang engkau cintai berbuat baik kepadamu, 
dan tidak akan berkurang karena ia berlaku kasar kepadamu." Yang demikian itu karena cinta anda tumbuh bersemi karena adanya iman, 
amal sholeh dan akhlaq mulia, sehingga bila iman orang yang anda cintai tidak bertambah, maka cinta andapun tidak akan bertambah. Dan 
sebaliknya, bila iman orang yang anda cintai berkurang, maka cinta andapun turut berkurang. Anda cinta kepadanya bukan karena materi, 
pangkat kedudukan atau wajah yang rupawan, akan tetapi karena ia beriman dan berakhlaq mulia. Inilah cinta suci yang abadi saudaraku. 

Saudaraku! setelah anda membaca tulisan sederhana ini, perkenankan saya bertanya: Benarkah cinta anda suci? Benarkah cinta anda 
adalah cinta sejati? Buktikan saudaraku... 

Cinta Bukan Berarti Sempurna. 

Anda pasti sepakat bahwa ikatan cinta sejati adalah ikatan paling indah antara dua insan atau lebih. Namun demikian, betapa banyak 
orang yang salah memahami arti cinta sejati. Betapa banyak orang yang beranggapan bahwa cinta sejati ialah kesempurnaan dalam segala 
hal, karakter, kepentingan,  selera dan lainnnya tanpa cacat.  

Ada pula yang menggambarkan cinta sejati dengan sikap nurut dan patuh tanpa pernah terjadi gesekan atau kesalahan, sehingga 
digambarkan dalam slogan “seiya dan sekata”.  Akibatnya, sekecil apapun kesalahan atau perbedaan, dianggap ancaman karena pasti 
melunturkan cinta sejati.  

Betapa banyak orang yang mengkhayalkan bahwa cinta sejati hanya pantas diberikan kepada orang yang tidak pernah berbuat salah, 
atau tidak punya kekurangan walau hanya kecil. 

Kesalahan dan kekurangan adalah dua hal yang selalu melekat dengan siapapun, tanpa terkecuali wanita yang anda nikahi atau lelaki 
yang menjadi suami anda. 

Allah berfirman, perihal kaum istri:  

ىو) سَم نَّش فَمعَم وهُة مُة تُة هْل رِإ وفِإ فَمإِإن كَم رُة عْل نَّش بِإالْلمَم وهُة رُة الِإ راًئ  عَم ثٌِإ ا كَم رًئ ٌْل هِإ  َم ُة فٌِإ لَم َّللاُهّللا عَم ٌَمجْل ا وَم ٌْل ًئ واْل لَم هُة رَم كْل  (أَمن تَم
Dan pergauilah mereka secara baik, Kemudian bila kamu tidak membenci mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 
membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (An Nisa‟ 19) 

 Rasulullah   juga berpesan serupa dengan bersabda: 

رَم ) هَما   َم نْل ىَم مِإ ضِإ لُةقًئا رَم هَما  ُة نْل هَم مِإ رِإ  إِإنْل كَم
ةًئ نَم مِإ نٌة مُة ْل مِإ فْلرَم ْل مُة ْل ٌَم  (الَم 

(Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin untuk meremehkan wanita mukminah. Bila ia membenci satu perangai pada seorang 
wanita, maka pastilah ia menyukai perangainya yang lain.” (Muslim) 

Sebaliknyapun juga demikian, sepatutnya setiap istri memahami bahwa suaminya adalah manusia biasa yang sarat dengan kekurangan 
dan khilaf. Satu kesalahan sepatutnya diabaikan dihadapan kebaikan dan kelebihan yang tiada terhitung. Rasulullah   bersabda:  

ا َر ْي ِل َر ا الِّن َر اَرا( ا َر ْي َر َر ا.ا َر َر ْي ُت ِلاقَر لَر اَّللاه سُتولَر ا َر ا َر ِلاقَر لَرا.ا)ابِل ُت ْي ِل ِل ها(قَر اُتو ابِلمَر ابِل اه ا َر َر ْي ُت ْي َر ا(قِل يَر دَر  ُت ه اإِلاَرىاإِلحْي لْي َر ا َرحْي َر ااَروْي حْي َر  ِل بِل ُت ْي ِلا إلِل شِل  ِلاوَر ابِل ُت ْي ِلا اْيعَر

ا َر ْي ًئ اقَر ُّطا لْي َر ا ِل ا َر ا َر َر ْي ُت ا َر ْي ًئ اقَر اَر ْي لْي َر ا ِل ا َر َر ْي ا ُتمه   اده ْي َر
AKu menyaksikan kebanyakanpenghuni neraka adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya: Mengapa demikian wahai Rasulullah ? 
beliau menjawab: Karena mereka biasa mengkufuri/mengingkari. Spontan para sahabat tersontak dengan segera mengklarifikasi: 
Apakah mereka ingkar kepada Allah? Beliau menjawab: Karena mengingkari kebaikan suaminya. Andai engkau berbuat baik kepada 
mereka sepanjang masa, lalu ia menemukan satu kejelekan, niscaya begitu ringan mereka berkata: Aku tidak pernah merasakan 
satu kebaikanpun darimu.” (Muttafaqun „alaih) 

Anda Bukan Malaikat & Diapun Bukan BIdadari. 

Saudaraku, kehidupan rumah tangga memang penuh dengan dinamika, lika-liku, dan pasang surut. Kadang Anda senang, dan kadang 
Anda bersedih. Tidak jarang, Anda tersenyum di hadapan pasangan Anda, dan kadang kala Anda cemberut dan bermasam muka. 

Bukankah demikian, Saudaraku? 
Berbagai tantangan dan tanggung jawab dalam rumah tangga senantiasa menghiasi hari-hari Anda. Semakin lama umur pernikahan 

Anda, maka semakin berat dan bertambah banyak perjuangan yang harus Anda tunaikan. 
Tanggung jawab terhadap putra-putri, pekerjaan, karib kerabat, masyarakat, dan lain sebagainya. 
Di antara tanggung jawab yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan Anda ialah tanggung jawab terhadap pasangan hidup Anda. 
Sebelum menikah, sah-sah saja Anda sebagai calon suami membayangkan bahwa pasangan hidup Anda cantik rupawan, bangsawan, 

kaya raya, patuh, pandai mengurus rumah, penyayang, tanggap, sabar, dan berbagai gambaran indah. 
Bukankah demikian, Saudaraku? 

ا َم  دَم ٌَم تْل  بَم رِإ ٌنِإ تَم اتِإ الدِّر فَمرْل بِإذَم
ٌنِإهَما فَمااْل لِإدِإ الِإهَما وَم مَم لِإجَم بِإهَما وَم سَم لِإحَم الِإهَما وَم بَم ٍع لِإمَم رْل

أَمةُة  َم رْل كَم ُة الْلمَم نْل  تُة
“Biasanya, seorang wanita dinikahi karena empat pertimbangan: harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. 
Maka, hendaknya engkau lebih memilih wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung.” (Muttafaqun „alaihi) 

Al-Qurthubi menjelaskan makna hadits ini dengan berkata, “Empat pertimbangan inilah yang biasanya mendorong seorang lelaki untuk 
menikahi seorang wanita. Dengan demikian, hadits ini sebatas kabar tentang fakta yang terjadi di masyarakat, dan bukan perintah untuk 
menjadikannya sebagai pertimbangan. Secara tekstual pun, hadits ini menunjukkan bahwa dibolehkan menikahi seorang wanita dengan 
keempat pertimbangan itu. Akan tetapi, hendaknya pertimbangan agama lebih didahulukan.” 

Keterangan al-Qurthubi ini semakna dengan hadits yang diriwayatkan oleh shahabat Abdullah bin Amr al-‟Ash radhiyallahu „anhu, 
“Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

ةٌة  َممَم ٌنِإ وَم َم لَمى الدِّر نَّش عَم وهُة جُة وَّش زَم نْل تَم لَمكِإ هُةنَّش وَم ٌَم غِإ
الُةهُةنَّش أَمنْل تُةطْل وَم ى أَممْل سَم نَّش فَمعَم الِإهِإ وَم َممْل نَّش  ِإ وهُة جُة وَّش زَم الَم تَم هُةنَّش وَم ٌَم دِإ ٌُةرْل هُةنَّش أَمنْل  نُة سْل ى حُة سَم نَّش فَمعَم نِإهِإ سْل ا َم لِإحُة وا النِّرسَم جُة وَّش زَم الَم تَم

لُة  ٌنٍع أَمفْلضَم اتُة دِإ ا ُة ذَم دَم وْل ا ُة سَم مَم رْل   َم

„Janganlah engkau menikahi wanita hanya karena kecantikan parasnya, karena bisa saja parasnya yang cantik menjadikannya 
sengsara. Jangan pula engkau menikahinya karena harta kekayaannya, karena bisa saja harta kekayaan yang ia miliki menjadikan 
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lupa daratan. Akan tetapi, hendaklah engkau menikahinya karena pertimbangan agamanya. Sungguh, seorang budak wanita 
berhidung pesek dan berkulit hitam, tetapi ia patuh beragama, lebih utama dibanding mereka semua.‟” (Hr. Ibnu Majah; oleh al-
Albani dinyatakan sebagai hadits yang lemah) 

Akan tetapi, sekarang, setelah Anda menikah, terwujudkah seluruh impian dan gambaran yang dahulu terlukis dalam lamunan Anda? 
Bila benar-benar seluruh impian Anda terwujud pada pasangan hidup Anda, maka saya turut mengucapkan selamat berbahagia di dunia 

dan akhirat. Bila tidak, maka tidak perlu berkecil hati atau kecewa. 
Saudaraku, besarkan hati Anda, karena nasib serupa tidak hanya menimpa Anda seorang, tetapi juga menimpa kebanyakan umat 

manusia. 

هُة قَمالَم  نْل ًَم َّللاُة عَم ضِإ ى رَم وسَم بِإى مُة
نْل أَم لَّش َم : عَم سَم هِإ وَم ٌْل لَم لَّشى َّللاُة عَم ِإ صَم ولُة َّللاَّش سُة ، : قَمالَم رَم نَم وْل عَم أَمةُة فِإرْل رَم ةُة امْل ٌَم ا ِإ إِإالَّش  سِإ نَم النِّرسَم لْل مِإ مُة كْل ٌَم لَم ْل  ، وَم رٌة ثٌِإ الِإ كَم جَم نَم الرِّر لَم مِإ مُة كَم

ا ِإ  عَم
ا ِإرِإ الطَّش لَمى سَم ٌدِإ عَم رِإ

لِإ الثَّش فَمضْل ا ِإ كَم لَمى النِّرسَم ةَم عَم ا ِإلَم لَم عَم إِإنَّش فَمضْل ، وَم انَم رَم مْل تُة عِإ ٌَم ُة بِإنْل رْل مَم  وَم
Abu Musa radhiyallahu „anhu menuturkan, “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallambersabda, „Banyak lelaki yang berhasil menggapai 
kesempurnaan, sedangkan tidaklah ada dari wanita yang berhasil menggapainya kecuali Asiyah istri Fir‟aun dan Maryam binti Imran. 
Sesungguhnya, kelebihan Aisyah dibanding wanita lainnya bagaikan kelebihan bubur daging [1] dibanding makanan 
lainnya.” (Muttafaqun „alaihi) 

Saudaraku, berbahagia dan berbanggalah dengan pasangan hidup Anda, karena pasangan hidup Anda adalah wanita terbaik untuk 
Anda! 

Anda tidak percaya? Silakan Anda membuktikannya. Bacalah sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berikut ini, lalu terapkanlah pada 
istri Anda. 

رَم  هَما   َم نْل ًَم مِإ ضِإ لُةقًئا رَم هَما  ُة نْل هَم مِإ رِإ  إِإنْل كَم
ةًئ نَم مِإ نٌة مُة ْل مِإ فْلرَم ْل مُة ْل ٌَم  الَم 

“Tidak pantas bagi lelaki yang beriman untuk meremehkan wanita yang beriman. Bila ia tidak menyukai satu perangai darinya, pasti 
ia puas dengan perangainya yang lain.” (Hr. Muslim) 

Saudaraku, Anda kecewa karena istri Anda kurang pandai memasak? Tidak perlu khawatir, karena ternyata istri Anda adalah 
penyayang. 

Anda kurang puas dengan istri Anda yang kurang pandai mengurus rumah dan kurang sabar? Tidak usah berkecil hati, karena ia begitu 
cantik rupawan. 

Anda berkecil hati karena istri Anda kurang cantik? Segera besarkan hati Anda, karena ternyata istri Anda subur sehingga Anda 
mendapatkan karunia keturunan yang shalih dan shalihah. Coba Anda bayangkan, betapa besar penderitaan Anda bila Anda menikahi  wanita 
cantik akan tetapi mandul. 

Demikianlah seterusnya. 
Tidak etis dan tidak manusiawi bila Anda hanya pandai mengorek kekurangan istri, namun Anda tidak mahir dalam menemukan 

kelebihan-kelebihannya. Buktikan Saudaraku, bahwa Anda benar-benar seorang suami yang berjiwa besar, sehingga Anda peka dan lihai 
dalam membaca kelebihan pasangan Anda. 

Dahulu, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam begitu peka dan mahir dalam membaca segala hal, termasuk suasana hati istrinya. Aisyah 
mengisahkan, 

لَّش َم  هِإ وَم سَم ٌْل لَم لَّشى َّللاُة عَم ِإ صَم ولُة َّللاَّش سُة بَمى : قَمالَم لًِإ رَم ضْل ًَّش غَم لَم تِإ عَم نْل ا كُة إِإذَم ، وَم ةًئ ٌَم اضِإ نِّرً رَم تِإ عَم نْل ا كُة لَم ُة إِإذَم عْل
َم ، فَمقَمالَم : قَمالَمتْل . إِإنِّرً  َم لِإ َم فُة ذَم رِإ عْل نَم تَم ٌْل

نْل أَم : فَمقُةلْلتُة مِإ
ٌ َم  اهِإ رَم وِّر إِإبْل رَم بَمى قُةلْلتِإ الَم وَم ضْل تِإ غَم نْل ا كُة إِإذَم ، وَم دٍع مَّش حَم وِّر مُة رَم نَم الَم وَم ٌْل قُةولِإ ةًئ فَمإِإنَّش ِإ تَم ٌَم اضِإ نِّرً رَم تِإ عَم نْل ا كُة ا إِإذَم مَّش

رُة : قَمالَمتْل . أَم جُة ا أَمهْل ِإ، مَم ولَم َّللاَّش سُة ا رَم ٌَم ِإ  َّللاَّش لْل وَم قُةلْلتُة أَمجَم
مَم َم   إِإالَّش اسْل

“Pada suatu hari, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda kepadaku, „Sungguh, aku mengetahui bila engkau ridha 
kepadaku, demikian pula bila engkau sedang marah kepadaku.‟ Spontan, Aisyah bertanya, „Darimana engkau dapat mengetahui hal 
itu?‟ Rasulullah menjawab, „Bila engkau sedang ridha kepadaku, maka ketika engkau bersumpah, engkau berkata, „Tidak, demi 
Tuhan Muhammad. Adapun bila engkau sedang dirundung amarah, maka ketika engkau bersumpah, engkau berkata, „Tidak, demi 
Tuhan Ibrahim.‟‟ Mendengar penjelasan ini, Aisyah menimpalinya dan berkata, „Benar, sungguh demi Allah, wahai Rasulullah, ket ika 
aku marah, tiada yang aku tinggalkan, kecuali namamu saja.‟”(Muttafaqun „alaihi) 

Demikianlah teladan Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. Beliau begitu peka dengan suasana hati istrinya, sehingga beliau bisa membaca 
isi hati istrinya dari ucapan sumpahnya. Walaupun Aisyah berusaha untuk menyembunyikan isi hatinya, tetap bermanis muka, senantiasa 
berada di sanding Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, dan berbicara seperti biasa, namun Nabi shallallahu „alaihi wa sallam dapat 
menebak suasana hatinya dari perubahan cara bersumpahnya. Luar biasa, perhatian, kejelian, dan kepekaan yang tidak ada bandingnya. 

Tidak mengherankan, bila beliau shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

لًِإ َمهْل كُة ْل  ِإ رُة ٌْل ا  َم أَمنَم لِإهِإ وَم َمهْل كُة ْل  ِإ رُة ٌْل كُة ْل  َم رُة ٌْل   َم
“Orang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik dalam memperlakukan istrinya, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian 
dalam memperlakukan istriku.” (Hr. At-Tirmidzi) 

Bagaimana dengan Anda, Saudaraku? Dengan apa Anda dapat mengenali dan meraba suasana hati pasangan Anda? 
Saudaraku, tidak ada salahnya bila sejenak Anda kembali memutar lamunan dan gambaran tentang istri ideal dan idaman yang pernah 

singgah dalam benak Anda. Selanjutnya, bandingkan gambaran istri idaman Anda dengan gambaran Rasulullah shallallahu „alaihi wa 
sallam tentang kaum wanita berikut ini, 

وَم ٌة  هَما عِإ فٌِإ تَم بِإهَما وَم عْل تَم مْل تَم تَم بِإهَما اسْل عْل تَم مْل تَم إِإنِإ اسْل هَما، وَم تَم رْل سَم هَما كَم تَم قَممْل
لَم ِإ ، إِإنْل أَم الضِّر ةُة كَم

أَم رْل  الْلمَم
“Wanita itu bagaikan tulang rusuk. Bila engkau ingin meluruskannya, niscaya engkau menjadikannya patah, dan bila engkau bersenang-

senang dengannya, niscaya engkau dapat bersenang-senang dengannya, sedangkan ia adalah bengkok.” (Muttafaqun „alaihi) 
Pada riwayat lain, beliau shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

وَم ٌة ل هَما عِإ فٌِإ تِإ ْل بِإهَما وَم مْل تَم سْل هَما تَم كْل رُة تْل إِإنْل تَم ا وَم هَم رْل سِإ كْل هَما تَم قِإمْل لَم ُة إِإنْل تُة الضِّر ًَم كَم ا هِإ مَم إِإنَّش ةٍع وَم احِإدَم قَمةٍع وَم لٌِإ لَمى  َم ةُة عَم
أَم رْل قٌِإ ُة لَم َم الْلمَم تَم سْل  اَم تَم
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“Tidak mungkin istrimu kuasa bertahan dalam satu keadaan. Sesungguhnya, wanita itu bak tulang rusuk. Bila engkau ingin 
meluruskannya, niscaya engkau menjadikannya patah. Adapun bila engkau biarkan begitu saja, maka engkau dapat bersenang-
senang dengannya, (tetapi hendaklah engkau ingat) ia adalah bengkok.” (Hr. Ahmad) 

Nah, sekarang, silakan Anda mengorek memori Anda tentang wanita pendamping hidup Anda. Temukan berbagai kelebihan padanya, 
dan selanjutnya tersenyumlah, karena ternyata istri Anda memiliki banyak kelebihan. 

Lalu, bila pada suatu hari Anda merasa tergoda oleh kecantikan wanita lain, maka ketahuilah bahwa sesuatu yang dimiliki oleh wanita itu 
ternyata juga telah dimiliki oleh istri Anda. Maka, bergegaslah untuk membuktikan hal ini pada istri Anda. Rasulullah shallallahu „alaihi wa 
sallam bersabda, 

هَما عَم ي مَم لَم الَّشذِإ ثْل هَما مِإ عَم لَمهُة فَمإِإنَّش مَم هْل
أْلتِإ أَم ٌَم هُة فَملْل تْل بَم جَم أَمةًئ فَمأَمعْل رَم كُة ُة امْل دُة أَمى أَمحَم ا رَم  إِإذَم

“Bila engkau melihat seorang wanita, lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu! Sesungguhnya, istrimu memiliki 
seluruh hal yang dimiliki oleh wanita yang engkau lihat itu.” (Hr. At-Tirmidzi) 

Demikianlah caranya agar Anda dapat senantiasa puas dan bangga dengan pasangan hidup Anda. Anda selalu dapat merasa bahwa 
ladang Anda tampak hijau, sehijau ladang tetangga, dan bahkan lebih hijau. 

Selamat berbahagia dengan pasangan hidup yang telah Allah karuniakan kepada Anda. Semoga Allah memberkahi bahtera rumah 
tangga Anda. 

Sebaliknya, sebagai calon istri, Anda juga berhak untuk mendambakan pasangan hidup yang tampan, gagah, kaya raya, pandai, 
berkedudukan tinggi, penuh perhatian, setia, penyantun, dermawan, dan lain sebagainya. 

Betapa indahnya gambaran rumah tangga Anda, dan betapa istimewanya pasangan hidup Anda, andai gambaran Anda ini dapat 
terwujud. Bukankah demikian, Saudariku? 

Saudariku, setelah Anda menikah, benarkah seluruh kriteria suami ideal yang pernah menghiasi lamunan Anda ini terwujud pada 
pasangan hidup Anda? 

Bila benar terwujud, maka saya ucapkan selamat berbahagia di dunia dan akhirat, dan bila tidak, maka tidak perlu berkecil hat i. 
Besarkan hatimu, wahai Saudariku! Percayalah, bahwa pada pasangan hidup Anda ternyata terdapat banyak kelebihan. 
Bila selama ini, Saudari ciut hati karena suami Anda miskin harta, maka tidak perlu khawatir, karena ia penuh dengan perhatian dan 

tanggung jawab. 
Bila selama ini, Saudari kecewa karena suami Anda ternyata kurang tampan, maka percayalah bahwa ia setia dan bertanggung jawab. 
Andai selama ini, Saudari kurang puas karena suami Anda kurang perhatian dengan urusan dalam rumah, tetapi ia begitu 

membanggakan dalam urusan luar rumah. 
Juga, andai selama ini, sikap suami Anda terhadap Anda kurang simpatik, maka tidak perlu hanyut dalam duka dan kekecawaan, karena 

ia masih punya jasa baik yang tidak ternilai dengan harta. Ternyata, selama ini, suami Anda telah menjaga kehormatan Anda, menjadi 
penyebab Anda merasakan kebahagiaan menimang putra-putri Anda. 

Saudariku, Anda tidak perlu hanyut dalam kekecewaan karena suatu hal yang ada pada diri suami Anda. Betapa banyak kelebihan-
kelebihan yang ada padanya. Berbahagia dan nikmatilah kedamaian hidup rumah tangga bersamanya. 

Berlarut-larut dalam kekecewaan terhadap suatu perangai suami Anda dapat menghancurkan segala keindahan dalam rumah tangga 
Anda. Bukan hanya hancur di dunia, bahkan berkelanjutan hingga di akhirat kelak. 

Saudariku, simaklah peringatan Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berikut ini. Agar anda dapat menjadikan bahtera rumah tangga Anda 
seindah dambaan Anda. 

لَم  ، قٌِإ نَم فُةرْل كْل ٌَم ا ُة  سَم لِإهَما النِّر رُة أَمهْل ثَم ا أَمكْل ٌتُة النَّشارَم فَمإِإذَم رِإ
ِإ  قَمالَم : أُة نَم بِإاّلِلَّش فُةرْل كْل ٌَم

أَمتْل : أَم رَم ثُة َّش رَم هْل نَّش الدَّش اهُة دَم تَم إِإلَمى إِإحْل نْل سَم حْل
، لَموْل أَم انَم سَم نَم ااِإحْل فُةرْل كْل ٌَم ، وَم ٌرَم لِإ نَم الْلعَم فُةرْل كْل ٌَم

ا، قَمالَمتْل  ٌْل ًئ نْل َم لَم ا قَمطُّل : مِإ رًئ ٌْل نْل َم  َم تُة مِإ ٌْل أَم ا رَم  مَم
“Aku diberi kesempatan untuk menengok ke dalam neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya ialah para wanita, akibat ulah 
mereka yang selalu kufur/ingkar.” Spontan, para shahabat bertanya, “Apakah yang engkau maksud adalah mereka kufur/ingkar 
kepada Allah?” Beliau menjawab, “Mereka terbiasa ingkar terhadap perilaku baik, dan ingkar terhadap jasa baik. Andai engkau 
berbuat baik kepada mereka seumur hidupmu, lalu ia mendapatkan suatu hal padamu, niscaya mereka begitu mudah berkata, „Aku 
tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu.‟” (Muttafaqun „alaihi) 

Anda mendambakan kebahagian dalam rumah tangga? 
Temukanlah bahwa kebahagian hidup dan berumah tangga terletak pada genggaman tangan suami Anda. Pandai-pandailah 

membawa diri, sehingga suami Anda rela membentangkan kedua telapak tangannya, dan memberikan kebahagian berumah tangga kepada 
Anda. 

Percayalah Saudariku, suami Anda adalah pasangan terbaik untuk Anda. 

تِإ  ةِإ لِإ ْل نَّش اوِإ الْلجَم وَم نْل أَميِّر أَمبْل ةَم مِإ نَّش لًِإ الْلجَم لَم لَمهَما اُةدْل ُة هَما قٌِإ جَم وْل تْل زَم اعَم أَمطَم هَما وَم جَم تْل فَمرْل فِإاَم حَم ا وَم هَم رَم هْل تْل لَم امَم صَم هَما وَم سَم مْل أَمةُة  َم رْل لَّشتِإ الْلمَم ا صَم  إِإذَم
“Bila seorang istri telah mendirikan shalat lima waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kesucian dirinya, dan taat kepada 
suaminya, niscaya kelak akan dikatakan kepadanya, „Silakan engkau masuk ke surga dari pintu mana pun yang engkau suka.‟” (Hr. 
Ahmad dan lainnya) 

Tidakkah Anda mendambakan termasuk orang-orang mukminah yang mendapatkan kebebasan masuk surga dari pintu yang mana pun? 

Kunci Keberhasilan Rumah Tangga 

Saudaraku, mungkin selama ini Anda bersama pasangan hidup Anda, terus berusaha mencari pola rumah tangga yang dapat 
mendatangkan kebahagiaan untuk Anda berdua. 

Anda berhasil menemukannya? 
Bila Anda berhasil, maka saya ucapkan selamat berbahagia. Adapun bila belum, maka segera temukan kunci keberhasilan rumah 

tangga Anda pada firman Allah berikut, 

ةٌة  جَم رَم نَّش دَم هِإ ٌْل لَم الِإ عَم جَم لِإلرِّر وفِإ وَم رُة عْل نَّش بِإالْلمَم هِإ ٌْل لَم ي عَم لُة الَّشذِإ
ثْل لَمهُةنَّش مِإ  وَم

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi, para suami 
mempunyai kelebihan satu tingkat daripada istrinya.” (Qs. al-Baqarah: 228) 
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Hak pasangan Anda setimpal dengan kewajiban yang ia tunaikan kepada Anda. Semakin banyak Anda menuntut hak Anda, maka 
semakin banyak pula kewajiban yang harus Anda tunaikan untuknya. 

Shahabat Abdullah bin „Abbas memberikan contoh nyata dari aplikasi ayat ini dalam rumah tangganya. Pada suatu hari, beliau berkata, 
“Sesungguhnya, aku senang untuk berdandan demi istriku, sebagaimana aku pun senang bila istriku berdandan demiku, karena Allah Ta‟ala 
telah berfirman, 

وفِإ  رُة عْل نَّش بِإالْلمَم هِإ ٌْل لَم ي عَم لُة الَّشذِإ
ثْل لَمهُةنَّش مِإ  وَم

„Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf.‟ 
Aku pun tidak ingin menuntut seluruh hakku atas istriku, karena Allah juga telah berfirman, 

ةٌة  جَم رَم نَّش دَم هِإ ٌْل لَم الِإ عَم جَم لِإلرِّر  وَم
„Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan satu tingkat daripada istrinya.‟” (Hr. Ibnu Abi Syaibah dan ath-Thabari) 

Bagaimana dengan dirimu, wahai saudara dan saudariku? Kapankah Anda berdandan? Ketika sedang berada di rumah atau ketika 
hendak keluar rumah? Selama ini, sejatinya, untuk siapa Anda berdandan? Benarkah Anda berdandan untuk pasangan Anda, ataukah Anda 
berdandan dan tampil menawan untuk orang lain? 

Saudaraku, bahu-membahu, saling melengkapi kekurangan, dan saling pengertian adalah salah satu prinsip dasar dalam membangun 
rumah tangga. Tidak layak bagi Anda untuk berperan sebagai penonton setia ketika pasangan Anda sedang mengerjakan pekerjaannya. 
Usahakan sebisa Anda untuk turut menyelesaikan pekerjaannya. Demikianlah, dahulu Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mencontohkan 
dalam rumah tangga beliau. 

 
Aisyah radhiyallahu „anha mengisahkan, 

رَم َم  انَم  َم مِإ َم ا َمذَم ا سَم لِإهِإ، فَمإِإذَم هْل
ةِإ أَم نَم هْل انَم فًِإ مِإ  كَم

“Dahulu Nabi shallallahu „alaihi wa sallam mengerjakan sebagian pekerjaan istrinya, dan bila beliau mendengar suara azan 
dikumandangkan, maka beliau bergegas menuju ke mesjid.”(Hr. Bukhari) 

Constance Gager, ketua studi sekaligus asisten profesor di Montclair State University, Montclair, New Jersey, mengadakan penelitian 
tentang hubungan perilaku suami-istri dengan keromantisan dalam bercinta. Ia mengelompokkan para suami yang menjadi objek 
penelitiannya ke dalam dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah suami-suami yang tidak peduli dan jarang membantu pekerjaan istri. Kelompok kedua adalah suami-suami 
yang sering turut serta dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga istri. 

Hasilnya luar biasa! Suami di kelompok kedua, yaitu yang sering membantu pekerjaan istrinya, terbukti lebih romantis dan lebih sering 
memadu cinta dengan pasangannya. Hubungan yang harmonis dan indah, begitu kental dalam rumah tangga mereka. 

Sejatinya, penemuan ini bukanlah hal baru, karena secara logika, suami yang dengan rendah hati membantu pekerjaan istrinya pastilah 
lebih dicintai oleh istrinya. Tentunya, ini memiliki hubungan erat dengan keromantisan suami-istri dalam bercinta. 

Sebaliknya, istri yang peduli dengan pekerjaan suami, pun akan mengalami hal yang sama. 
Nah, bagaimana dengan diri Anda, wahai Saudaraku? 
Selamat membuktikan resep manjur ini! Semoga berbahagia, dan hubungan Anda berdua semakin romantis dan harmonis. 

Penutup. 

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga tulisan 
sederhana ini dapat memberi kontribusi positif bagi terciptanya keluarga yang sakinah dan mawaddah di negri kita tercinta ini. Wallahu a‟lam 
bish-shawab. 

 
 
 
 
 


